
راهبري مشاركت عمومي خصوصي در طرح ها و پروژهعنوان خدمت:  -1
هاي دولت

11111721111 شناسه خدمت -2
) این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور تکمیل مي شود.(

3-
 

ارائه دهنده

ت
خدم

نام دستگاه اجرایی: سازمان مدیریت وبرنامه ریزي خراسان رضوى

سازمان برنامه و بودجه كشورنام دستگاه مادر:
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ت
ت خدم

صا
مشخ

پاسخ به ابهامات و مشکالت دستگاه هاي  -تبیین قوانین و مقررات مرتبط با توسعه مشاركت عمومي خصوصي شرح خدمت
 – 2قانون الحاق 27نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ماده  -اجرایي در رابطه با واگذاري پروژه هاي عمراني

طراحي و مدلسازي نحوه  -ني استانجمع بندي و تهیه گزارش از فعالیتهاي كارگروه واگذاري پروژه هاي عمرا
كنترل و بارگذاري اطالعات  -2قانون الحاق 27مشاركت در قراردادهاي واگذاري پروژه هاي عمراني موضوع ماده

پاسخگویي به ابهامات بخش خصوصي در  –پروژه هاي مذكور در سامانه بازار الکترونیك طرح هاي عمراني 
 شاركت عمومي خصوصيرابطه با قوانین و مصوبات مرتبط با م

 (G2Cخدمت به شهروندان )    نوع خدمت 
 (G2B)خدمت به كسب و كار 
(G2G)خدمت به دیگردستگاه هاي دولتي   

نوع مخاطبین

كارشناسان دستگاه هاي دولتي و متقاضیان سرمایه 
گذاري در پروژه هاي دولتي

تصدي گري    حاكمیتي    ماهیت خدمت 

روستایي     شهري     استاني    منطقه اي    ملي    سطح خدمت

ثبت مالکیت    تامین اجتماعي     كسب و كارمالیات    سالمتآموزش    تولد     رویداد مرتبط با:

سایر   وفات   هامدارک و گواهینامه    بازنشستگي   ازدواج    بیمه   تاسیسات شهري     

رخداد رویدادي مشخص      فرارسیدن زماني مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت     نحوه آغاز خدمت

سایر:  ... تشخیص دستگاه    

مدارک الزم براي انجام 
 خدمت

خصوصي گزارش تصمیم به واگذاري پروژه قابل مشاركت با بخش

شوراي عالي  61115مصوبه  -19قانون بودجه 11تبصره  -و دستورالعمل اجرایي آن 2قانون الحاق  27ماده  قوانین و مقررات باالدستي
هماهنگي اقتصادي
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ت
ت خدم

جزییا

خدمت در سال 31          ماه        فصل          سال                  خدمت گیرندگان در:     آمار تعداد خدمت گیرندگان
خدمت: متوسط مدتزمانارایه

ماه        فصل  سال  بار در:   31براي كاربران خاص  ماه5    تواتر

بار 6تعداد بار مراجعه حضوري

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 گیرندگانخدمت 

 -

پرداخت بصورت الکترونیك شماره حساب )هاي( بانکي مبلغ)مبالغ(
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ت
نحوه دسترسي به خدم

سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزي آذربایجان غربي آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه یا بخشي از آن

-

سامانه بازار الکترونیك طرح هاي عمراني و پروژه هاي زیرساختي نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه یا بخشي از آن:

رسانه ارتباطي خدمتنوع ارائهمراحل خدمت

ت
الع رساني خدم

در مرحله اط

اینترنتي )مانند وبگاه دستگاه(          تلفن همراه )برنامه كاربردي(     الکترونیکي    
 پست الکترونیك                         ارسال پستي    
 تلفن گویا یا مركز تماس                پیام كوتاه    
صفحه نمایش لمسي براي عموم مردم سایر)باذكرنحوه دسترسي( 

ت  غیرالکترونیکي    
ضرور

ذكر 
ي

ضور
مراجعه ح

 

جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرک   
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب   
 سایر:    

مراجعه به دستگاه:
ملي   
استاني   
شهرستاني   

 

*

*

*

*

 



ت
ت خدم

در مرحله درخواس

اینترنتي )مانند وبگاه دستگاه(          تلفن همراه )برنامه كاربردي(     الکترونیکي    
پست الکترونیك                         ارسال پستي    
 تلفن گویا یا مركز تماس                پیام كوتاه    
 دفاتر پیشخوان     
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
صفحه نمایش لمسي براي عموم مردمسي(سایر)باذكرنحوه دستر  

غیرالکترونیکي    
1%

ت 
ضرور

ذكر 
ي

ضور
مراجعه ح

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرک   
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب   
 : سایر   

مراجعه به دستگاه:
ملي   
استاني   
شهرستاني   

ت
مرحله تولید خدم

)فرایند داخل دستگاه  

یا ارتباط با دیگر 

دستگاه ها (
 

(ERP اینترنتي )مانند درگاه دستگاه(  اینترانتي )مانند اینترانت داخلي دستگاه یا    الکترونیکي    
سایر )باذكرنحوه دسترسي(پست الکترونیك      

غیرالکترونیکي    
ت 

ضرور
ذكر 

مراجعه 

ي
ضور

ح

مالیات كار، مراجعه حضوري مي باشد.

ت
درمرحله ارائه خدم

اینترنتي )مانند وبگاه دستگاه(  تلفن همراه )برنامه كاربردي( الکترونیکي    
پست الکترونیك  ارسال پستي    
تلفن گویا یا مركز تماس  پیام كوتاه    
دفاتر پیشخوان     
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
سایر)باذكرنحوه دسترسي( انواع نمایشگرها صفحه گسترده و لمسي  

ت  غیرالکترونیکي    
ضرور

ذكر 
ي

ضور
مراجعه ح

 

جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرک   
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب   
 سایر:    

مراجعه به دستگاه:
ملي   
استاني   
شهرستاني   
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ارتباطخدمتباسایرسامانها

العاتي( 
ي اط

)بانکها
دردستگاه

استعالم  استعالم الکترونیکيفیلدهاي موردتبادلنام سامانه هاي دیگر
غیر 

الکترونیکي

ط
برخ

o
n

lin
e

دسته
ي 

ا

(
B

atch
)

سامانه بازار الکترونیك پرداخت هاي 
عمراني و طرح هاي زیرساختي

9-
ارتباطخدمتباسایر

 
ي دیگر

دستگاهها

نام سامانه هاي  نام دستگاه دیگر
دستگاه دیگر

مبلغ  فیلدهاي موردتبادل
)درصورت 
پرداخت 
هزینه(

اگراستعالمغیرالکترونیکیاست،  الکترونیکياستعالم 
:استعالم توسط ط

برخ

o
n

lin
e

دسته
ي 

ا

(
B

atch
)

سازمتن برنامه و بودجه 
 كشور

دستگاه    
مراجعهکننده    

دستگاه هاي اجرایي و 
 واگذارنده پرونده

دستگاه    
مراجعهکننده    

دستگاه    
مراجعهکننده    

دستگاه     
مراجعه كننده     
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ت
ي خدم

عناوین فرایندها
خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت-فرآیند راهبري مشاركت عمومي



نمودار ارتباطي فرایندهاي خدمت -11



واحدمربوط:معاونت توسعه نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:سعید ابراهیمى           تلفن:86267053          پست الکترونیک:
و برنامه ریزى 


